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 .1עדכונים
· מאבקים סביבתיים וקמפיינים :המועצה נדרשת למספר קמפיינים חשובים :מאבק לקיום הסכם
להעברת חלף היטלי השבחה בגין השכונה החדשה בקרית גת ,מאבק לקדום המשך בנית תחנת
הרכבת ליד כפר הרי"ף )נחל שורק ובאר טוביה הסכימו להצטרף במימון קמפיין משותף( ,מאבק
כנגד פצלי השמן ,מאבק כנגד הכשרת אתר דלילה.
החלטה :הצעה למימון הנושא תובא במסגרת דיוני תקציב.
· בקור התנועה הקיבוצית :מחלקת החינוך של התנועה הקיבוצית הגיעה אלינו בשבוע שעבר
לפגישת היכרות עם כל העוסקים בחינוך במועצה וביישובים .המבקרים התרשמו מהעשייה
החינוכית ביואב והשמירה על ערכים של קהילה מאוחדת וסולידרית.
· האופרה הישראלית :מנכ"ל האופרה הישראלית וצוותה בקרו ביואב ובגן הלאומי בבית גוברין
ביוזמה של עמותת התיירות מתוך כוונה לבחינת שיתופי פעולה.
· יחידה לקשרי חוץ במרכז השלטון המקומי :סמנכ"ל היחידה לקשרי חוץ במרכז השלטון המקומי
בקרה ביואב ,החכ"ל פרש בפני האורחים את האתגרים ותכניות הפיתוח העתידיות של המועצה
והישובים.
· פורום מזכירים ומנהלנים בישובים :התקיים מפגש עמיתים ראשון מתוך כוונה להדק את הממשק
מול בעלי התפקידים במועצה.
 .2הצגת תכנית אסטרטגית מבני ציבור במועצה
חגית נעלי יוסף הציגה את התוכנית האסטרטגית של מבני הציבור לפורום ההנהלה.
ההנהלה התייחסה ל הנחת היסוד העומדת בבסיס התוכנית לגבי צפי קליטת משפחות חדשות בישובים כנגד
תחושת האטה בקצב קליטת משפחות חדשות .נידונה חשיבות התכנית בראיה על מועצתית ותרומה ישירה
למערך קבלת ההחלטות של ועדת התכנון והבניה באופן מושכל.
החלטה :ההנהלה ממליצה להציג את השלב הנוכחי של התוכנית בפני חברי המליאה.
 .3אישור תקנון החברה למתנ"סים
תקנון החברה למתנ"סים הוצג להנהלה כפי שאושר ע"י משרד הפנים ורשם החברות.
התקנון מסדיר את תקציב הרשות שניתן לעמותה כהקצבה וכסעיף ייעודי בתקציב המועצה.
התקנון גם מדייק את מינויי הרשות בדירקטוריון שלא יפחתו מ –  40%ולא יעלו על .50%
קבלת התקנון מאפשר לרשות להעביר פעולות ,שהרשות מבקשת לבצע ,למתנ"ס ללא צורך במכרז.
החלטה :ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את תקנון החברה למתנ"סים.
 .4דיון חוזר בנושא שנידון בישיבת ההנהלה הקודמת )" (08/10/13בקשה להעלאה חריגה בצו הארנונה
לשנת ."2014
המקדם להעלאת הארנונה הינו גבוה מהתחזיות שהוצגה בהנהלה הקודמת )בשל העלייה בשכר במגזר
הציבורי( ויעמוד על  3.79%במקום הערכה קודמת על סך  .2%אי לכך ,ההעלאה השיקלית שהומלצה
בישיבת ההנהלה הקודמת עלולה לגרום לכך שהארנונה למגורים תעלה מעבר לרף שהמלצנו.
החלטה :ההנהלה ממליצה כי הרף להעלאת ארנונה למגורים יעמוד על  6.95%ולא ינקב בשקלים.
 .5אישור סדר יום למליאה
ההנהלה מאשרת סדר יום לישיבת המליאה בתאריך 19.11.2013
בכבוד רב,
דפנה רבינוביץ ,מנכ"לית
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